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Komentarz specjalny – koronawirus
Emocje wracają na rynki i to nie do końca z powodu koronawirusa.
Po raz pierwszy w historii, w poniedziałek na rynku ropy naftowej kontrakty o najbliższym
terminie wygasania zeszły do ujemnych poziomów cenowych. Ropa WTI w kontraktach na maj
straciła ponad 100% i sięgała nawet poziomów -37 USD za baryłkę. To sytuacja w której sprzedający
de facto dopłaca kupującemu za odkupienie kontraktów. Nadprodukcja ropy, problem z jej
przechowywaniem – nie wydają się problemami prostymi do rozwiązania w najbliższych dniach,
choć jest nadzieja, że czerwcowe kontrakty będą się sprzedawać lepiej. Tym bardziej, że działania
podejmują zarówno USA jak i Arabia Saudyjska.
Tymczasem w zakresie koronawirusa mamy kolejne dobre informacje – gubernator Nowego Jorku
w ostrożny sposób zasugerował, że największe ognisko epidemii w USA ma punkt krytyczny za
sobą. Otwierają się kolejne gospodarki, spada dynamika zachorowań w części krajów objętych
pandemią. Jednak wydaje się, że ostrożny optymizm z tym związany jest już w cenach.
Aby przebić niepewność związaną z sytuacją na rynku ropy naftowej potrzebny jest większy
optymistyczny bodziec związany z pandemią, albo zdecydowane działania na czwartkowym
szczycie przywódców Unii Europejskiej.

___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na
skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery
wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z
subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty
przynajmniej części wpłaconych środków.
Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w
subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na
stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.
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Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z
najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują
ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych
wskutek interpretacji powyższego dokumentu.
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